עמוד 85

ספר שמואל ב'

כיבוש ירושלים
שמואל ב פרק ה
(ו) וַ יֵּלֶ ְך הַ מֶּ ֶּלְך ַואֲ נָשָ יו ְירּושָׁ לַ ִַם
ֶאל הַ ְיב ִַֻסי יֹושֵּ ב הָׁ ָׁא ֶרץ
וַי ֹּאמֶ ר לְדָׁ וִַ ד ֵּלאמֹּר
ל ֹּא ָׁתבֹוא הֵּ נָׁה
כִּ י ִּאם הֱ ִּס ְירָך הַ עִּ וְ ִּרים וְ הַ פִּ ְס ִּחים
לֵּאמֹּר ל ֹּא יָׁבֹוא ָׁדוִַ ד ֵּהנָׁה:
(ז) ַו ִַי ְלכֹּד ָׁדוִַ ד ֵּאת ְמצֻדַ ת ִַציֹון ִַהיא עִַ יר דָׁ וִַ ד:
(ח) וַי ֹּאמֶ ר ָׁדוִַ ד בַ יֹום ַההּוא
כָׁל מַ כֵּה ְיב ִַֻסי וְ ִּיגַע בַ צִּ ּנֹור
וְ ֶּאת הַ פִּ ְס ִּחים וְ ֶּאת הַ עִּ וְ ִּרים ְשנ ֵֻאי ֶּנפֶּש דָ וִּ ד
ֹאמרּו עִּ ּוֵר ּופִּ סֵ חַ ל ֹא יָבֹוא ֶּאל הַ בָ יִּת:
עַ ל כֵן י ְ
(ט) וַ יֵּשֶ ב דָׁ וִַ ד בַ ְמצֻדָ ה וַ י ְִַק ָׁרא לָּׁה עִּ יר דָ וִּ ד
וַ יִַבֶ ן ָׁדוִַ ד סָׁ ִַביב ִַמן הַ ִַמּלֹוא ָׁובָׁ יְ ָׁתה:
(י) וַ יֵּלֶ ְך דָׁ וִַ ד הָׁ לֹוְך וְ גָׁדֹול וַ יקֹוָׁ ק אֱ ֹלהֵּ י צְ בָׁ אֹות עִַ מֹו:
 .1רש"י ד"ה אל היבוסי
מצודת ציון נקראת יבוס ,ומזרעו של אבימלך היו ,והיו
להם שני צלמים ,אחד עור ,ואחד פסח ,שנעשו על שם
יצחק ויעקב ,ובפיהם השבועה שנשבע אברהם לאבימלך,
ולכך לא הורישום כשלכדו את ירושלים ,לא לכדו את
המצודה ,כמו שנאמר (יהושע ט"ו:ס"ג) .ואת היבוסי
יושב ירושלים לא יכלו יושבי יהודה להורישם ,ותניא
אמר רבי יהושע בן לוי .יכולין היו ,אלא שלא היו רשאין
(ספרי דברים י"ב:י"ז).
 .2פרקי דרבי אליעזר פרק לו
וְ ָׁרץ לְהָׁ בִַ יא בֶ ן בָׁ ָׁקרּ ,ובָׁ ַרח לְ ָׁפנָׁיו בֶ ן הַ בָׁ ָׁקר וְ ִַנכְ נַס ל ְִַמעָׁ ַרת
הַ מַ כְ פֵּלָׁה ,וְ נִַ כְ נַס ַאחֲ ָׁריו שָׁ ם ּומָׁ צָׁ א שָׁ ם ָׁאדָׁ ם וְ חַ ָּׁוה שֹוכְ ִַבים
ישנִַים ,וְ נֵּרֹות דֹול ְִַקין ֲעלֵּיהֶ ם ,וְ ֵּריחַ טֹוב
עַ ל הַ ִַמּטֹות וִַ ֵּ
עֲלֵּיהֶ ם כְ ֵּריחַ נִַיחֹוחַ  ,לְ פִַ י ָׁכְך חָׁ מַ ד ֶאת ְמעָׁ ַרת הַ מַ כְ פֵּ ָׁלה
לַאֲ חֻ זַת ָׁקבֶ רָׁ .אמַ ר לִַבְ נֵּי ְיבּוס ל ְִַקנֹות מֵּ הֶ ם ֶאת ְמעָׁ ַרת
ּוב ְשטַ ר עֹולָׁם לַאֲ חֻ זַת ָׁקבֶ ר .וְ כִַ י
הַ מַ כְ פֵּלָׁה בְ מֶ כֶר טֹוב ּובְ זָׁ הָׁ ב ִַ
בּוסים ָׁהיּו ַוהֲ ל ֹּא ִַח ִַתיִַ ים ָׁהיּוֶ ,אּלָׁא עַ ל ֵּשם עִַ יר יְ בּוס
יְ ִַ
כֹורעַ
ֵּ
יְבּוסים ,וְ ל ֹּא ִַק ְבלּו הָׁ אֲ נ ִַָׁשיםִַ .ה ְת ִַחיל
ִַ
נִַק ְראּו
ְ
ֵּיהםֶ ,שנֶאֱ ַמר [בראשית כג ,יב] ַו ִַי ְש ַתחּו
ּומ ְש ַתחֲ וֶ ה אֲ ל ֶ
ִַ
יֹודעִַ ים שֶ הַ ָׁקדֹוש
ַאבְ ָׁרהָׁ ם לִַ פְ נֵּי עַ ם הָׁ ָׁא ֶרץָׁ .א ְמרּו לֹו ָׁאנּו ְ
בָׁ רּוְך הּוא עָׁ ִַתיד ל ִֵַּתן לְָך ּו ְל ַז ְרעֲָך ֶאת כָׁל הָׁ אֲ ָׁרצֹות הָׁ ֵּאל ,כְ רֹּת
יֹור ִַשים ֶאת עִַ יר יְבּוס כִַ י ִַאם
עִַ מָׁ נּו ְשבּועָׁ ה ,שֶ ֵּאין י ְִַש ָׁר ֵּאל ְ
בִַ ְרצֹונָׁם שֶ ל ְבנֵּי יְבּוס .וְ ַאחַ ר כְָׁך ָׁקנָׁה ֶאת ְמעָׁ ַרת הַ מַ כְ ֵּפלָׁ ה
בְ מֶ כֶר זָׁהָׁ ב ּובִַ כְ ַתב עֹולָׁם לַ אֲ חֻ זַת עֹו ָׁלםֶ ,שנֶאֱ מַ ר [שם טז]
וַיִַ ְשמַ ע ַא ְב ָׁרהָׁ ם ֶאל עֶ פְ רֹון ַו ִַי ְשקֹּל ַאבְ ָׁר ָׁהם לְעֶ פְ רֹּן ֶאת הַ כ ֶֶסף
אֲ שֶ ר ִַדבֶ ר בְ ָׁאזְ נֵּי בְ נֵּי חֵּ ת ַא ְרבַ ע מֵּ אֹות שֶ ֶקל כֶסֶ ף עֹּבֵּ ר
לַ סֹּחֵּ ר.

דברי הימים א פרק יא
ְרּוש ַל ִַם ִַהיא יְבּוס
ִּש ָר ֵאל י ָׁ
(ד) ַו ֵּילְֶך ָדוִּ יד וְ כָל י ְ
בּוסי י ְֹּשבֵּ י ָׁה ָׁא ֶרץ:
וְ ָׁשם ַה ְי ִַ
ֹּאמרּו י ְֹשבֵ י יְבּוס ל ְָׁדוִַ יד
(ה) וַי ְ
ל ֹּא ָׁתבֹוא ֵּהנָׁה
ַו ִַי ְלכֹּד ָׁדוִַ יד ֶאת ְמצ ַֻדת צִַ יֹון ִַהיא עִַ יר ָׁדוִַ יד:
(ו) וַי ֹּאמֶ ר ָׁדוִַ יד
בּוסי בָ ִּראשֹונָה
כָׁל ַמכֵּה ְי ִַ
ְשר
י ְִּהיֶּה לְר ֹאש ּול ָ
יֹואב בֶּ ן ְצרּויָה ַוי ְִּהי לְר ֹאש:
ַויַעַ ל בָ ִּראשֹונָה ָ
(ז) ַויֵּשֶ ב ָׁדוִַ יד בַ ְמצָׁ ד עַ ל כֵּן ָׁק ְראּו לֹו עִַ יר ָׁדוִַ יד:
(ח) ַו ִַיבֶ ן ָׁהעִַ יר ִַמ ָׁס ִַביב ִַמן ַה ִַמּלֹוא וְ עַ ד ַה ָׁס ִַביב
יֹואב י ְַחיֶּה ֶּאת ְש ָאר ָהעִּ יר:
וְ ָ
(ט) ַו ֵּילְֶך ָׁדוִַ יד ָׁהלֹוְך וְ גָׁדֹול וַ יקֹוָׁק ְצבָׁ אֹות עִַ מֹו :פ
אֹותן
ְחשת וְ ֶהע ֱִַמידּו ָׁ
ְשי ְיבּוס ,עָׁ שּו ְצ ָׁל ִַמים ֶשל נ ֶ
מֶ ה עָׁ שּו ַאנ ֵּ
ֵּיהם ְשבּועַ ת ַא ְב ָׁר ָׁהםּ .וכְ ֶשבָׁ אּו
בִַ ְרחֹוב ָׁהעִַ יר וְ כ ְָׁתבּו ֲעל ֶ
ְבּוסי ,וְ ל ֹּא ָׁהיּו יְ כֹולִַ ין לִַ כָׁ נֵּס
י ְִַש ָׁר ֵּאל ל ָָׁׁא ֶרץ ָׁרצּו ִַלכָׁ נֵּס ְבעִַ יר ַהי ִַ
ִַמפְ נֵּי אֹות ְב ִַרית ְשבּועַ ת ַא ְב ָׁר ָׁהםֶ ,שנֶאֱ ַמר [שופטים א ,כא]
ְרּוש ַליִַם וְ גֹו'ּ .וכְ ֶש ָׁמלְַך ָׁדוִַ ד וְ ָׁרצָׁ ה לִַ כָׁ נֵּס
ישב י ָׁ
בּוסי ֵּ
וְ ֶאת הַ ְי ִַ
ְבּוסי ל ֹּא ִַה ִַניחּו אֹותֹוֶ ,שנֶאֱ ַמר [ש"ב ה ,ו] וַ י ֹּאמֶ ר
בְ עִַ יר ַהי ִַ
לְדָׁ וִַ ד לֵּאמֹּר ל ֹּא ָׁתב ֹּא ֵּהנָׁה וְ גֹו' .וַ הֲ ל ֹּא ָׁהיּו יִַ ְש ָׁר ֵּאל כְ חֹול
הַ יָׁםֶ ,אּלָׁא ִַמכ ַֹּח ְב ִַרית ְשבּועַ ת ַא ְב ָׁר ָׁהם ָׁר ָׁאה ָדוִּ ד וְ חָ זַר
ֵשב ָדוִּ ד בַ ְמצ ָֻדהָׁ .א ְמרּו לֹו ֵאין
חֹוריוֶ ,שנֶאֱ ַמר [שם ט] ַוי ֶּ
לַאֲ ָ
לָמים
ְבּוסי עַ ד ֶּש ָת ִּסיר כָל ַה ְצ ִּ
ַא ָתה יָכֹול ִּלכָ נֵס ְבעִּ יר ַהי ִּ
ֵיהם אֹות ְשבּועַ ת ַא ְב ָר ָהםֶ ,שנֶאֱ ַמר [שם ו]
הַ לָלּו שֶּ כָתּוב ֲעל ֶּ
לָׁמים ֶשנֶאֱ מַ ר
כִַ י ִַאם הֱ ִַס ְירָך ָׁהעִַ וְ ִַרים וְ ַהפִַ ְס ִַחיםֵּ ,אּלּו ַה ְצ ִַ
ֹּאמרּו עִַ ּוֵּר ּופִַ ֵּס ַח ל ֹּא יָׁבֹוא ֶאל ַהבָׁ יִַת [שם ח].
ֲעלֵּיהֶ ם עַ ל כֵּן י ְ
ָׁאמַ ר דָׁ וִַ ד ַלאֲ נ ָָׁׁשיו כָׁל ִַמי ֶש ַי ֲע ֶלה בָׁ ִַראשֹונָׁה וְ י ִַָׁסיר ֶאת
יהם אֹות ְב ִַרית ְשבּועַ ת ַא ְב ָׁר ָׁהם,
הַ צְ ל ִַָׁמים ַה ָּׁללּו ֶש ָׁכתּוב ֲע ֵּל ֶ
יְהי לְר ֹּאש,
יֹואב בֶ ן ְצרּויָׁה ,וַ ִַ
י ְִַהיֶה לְר ֹּאש .וְ עָׁ לָׁ ה בָׁ ִַראשֹונָׁה ָׁ
יֹואב בֶ ן
שֶ נֶאֱ מַ ר [דברי הימים א ,יא ,ו] ַויַעַ ל בָׁ ִַראשֹונָׁה ָׁ
לְיִּש ָר ֵאל ִּבכְ ַתב
ְ
ְבּוסי
צְ רּויָׁה .וְ ַא ַחר כְָך ָקנָה ֶּאת עִּ יר ַהי ִּ
עֹולָם לַאֲ חֻ זַ ת עֹו ָלםֶּ .מה עָ ָשה ,ל ַָקח ִּמכָ ל ֵשבֶּ ט חֲ ִּמ ִּשים
ְש ָקלִּים ,הֲ ֵרי ֻכ ָלן ֵשש ֵמאֹות ְש ָקלִּיםֶּ ,שּנֶּאֱ ַמר [דברי
לְא ְרנָן וְ גֹו':
הימים א ,כא ,כה] ַוי ִֵּתן ָדוִּ יד ָ
 .3רד"ק שמואל ב פרק ה
והחכם ר' אברהם א"ע פירש כי אם הסירך כמו הסיר
כלומר אם תסיר למלחמתך אפי' העורים והפסחים אז
ימנעוך שלא תבא הנה כי המגדל הזה חזק מאד ולא נירא
אותך למלחמה:
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'ספר שמואל ב

4. The Antiquities of the Jews, 7.61–7.70
Flavius Josephus translated by William Whiston

 רלב"ג.11
יגע בצנור והוא המרזב שנשפכים ממנו המים וישחית עם
השחתתו את הצנור הפסחים והעורים שהם שנואי נפש
דוד מצד שימנעוהו מלבוא אל הבית יהיה לו גמול כך וכך
https://biblicalisraeltours.com/2017/08/davids-conqueringjerusalem/

https://youtu.be/XXHiXuPw7zM

611. Now the Jebusites, who were the inhabitants of
Jerusalem, and were by extraction Canaanites, shut their
gates, and placed the blind, and the lame, and all their
maimed persons, upon the wall, in way of derision of the
king, and said that the very lame themselves would
hinder his entrance into it. This they did out of contempt
of his power, and as depending on the strength of their walls.
David was hereby enraged, and began the siege of
Jerusalem, and employed his utmost diligence and alacrity
therein, as intending by the taking of this place to
demonstrate his power, and to intimidate all others that
might be of the like [evil] disposition towards him. So he
took the lower city by force, but the citadel held out still;
whence it was that the king, knowing that the proposal of
dignities and rewards would encourage the soldiers to
greater actions, promised that he who should first go over
the ditches that were beneath the citadel, and should ascend
to the citadel itself and take it, should have the command of
the entire people conferred upon him. So they all were
ambitious to ascend, and thought no pains too great in order
to ascend thither, out of their desire of the chief command.
However, Joab, the son of Zeruiah, prevented the rest; and
as soon as he was got up to the citadel, cried out to the king,
and claimed the chief command.

 רש"י שמואל ב פרק ה.5
: הם עבודת כוכבים שלהם- העורים והפסחים
) יגאל ידין (תורת הלחימה בארצות המקרא.6

See separate source file
ה: מצודת ציון ב.7
: שם המגדל- (ח) בצינור
ה: רש"י ב.8
 לשון גובה המגדל כי שם היו נתונים כוכבים- ויגע בצינור
...ומזלות שלהם
: ח, תהילים מ"ב.9
ּנֹוריָך כָׁל ִַמ ְשבָׁ ֶריָך וְ ַגלֶּיָך
ֶּ ִּקֹורא ְלקֹול צ
ֵּ "תהֹום ֶאל ְתהֹום
ְ
"עָׁ לַי עָׁ בָׁ רּו
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